
التيمم أحكام  1من 
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والعزم. القصد  لغة:  التيمم 

حكم  فـي  ومـا  ـ  ترابيـة  طهـارة  وشـرعًا: 

واليدين  الوجه  مسـح  على  تشـتمل  ـ  التراب 

عدم  عند  أو  المـاء،  عدم  عند  تسـتعمل  بنية، 

أو  لعجز  اسـتعماله  على  القدرة 

ذلك. غير  أو  مرض 
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¬à«Yhô°ûe  áªμM

ـ ١ تطول   لئال  الصالة،  علـى  المحافظة 

المكلف  ويعتـاد  المـاء،  غيبـة  مـدة 

عند  المعاودة  فتصعب  العبادة،  ترك 

الماء. وجود 

ـ ٢ مبدأ   هو  الـذي  التراب  بيـن  الجمـع 

الذي  والماء  اإليجـاد، 

استمرار  سـبب  هو 

الحياة.

ـ ٣ أداء   فــي  المسـلـم  علـى  التيسـير 

العبادات.



التيمم أحكام  3من 

¬ªμM

فيه  يعرض  وقد  رخصة  التيمم 

الماء،  يجـد  لم  كمن  الوجـوب 

أو  باسـتعماله،  الهالك  خـاف  أو 

ديد. الشَّ األذى  وقوع 

¬à«Yhô°ûe  »a  π°UC’G

    »    º    ¹  ﴿ تعالـى:  َقولـه 

.[٤٣ [النساء:   ﴾¾    ½    ¼

علـى  ْلنــا  «ُفضِّ وقولــه !: 

ُجِعَلـْت  بثــالٍث:  النَّـــاِس 

المالئَِكِة،  َكُصُفوِف  ُصُفوُفَنا 

فييه ض 

لماء،  

أأوو له، 

    »»»    º
....[[[[[٤٤٤٣٣٣٣

ععلللــىى

تْتْ

كِة،
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َمْسـِجدًا،  َهـا  ُكلُّ األْرُض  َلنـا  َوُجِعَلـْت 

َنِجِد  َلـْم  إذا  َطُهـورًا  َلنـا  ُتْرَبُتَهـا  وجعلـت 

مسلم). (صحيح  الَماَء» 

ºª«àdG  ÜÉÑ°SCG

ـ ١ أو   للوضـوء  الكافـي  المـاء  فقـدان 

عند  السـبب  هذا  ويتحقـق  الغسـل: 

الطلب. في  الجهد  بذل 

ـ ٢ حـدوث   خـاف  فمـن  المـرض: 

بـرء؛  تأخـر  أو  زيادتـه  أو  المـرض 

ولو  يعيـد  وال  ويصلـي  يتيمـم  فإنـه 

مـن  يتمكـن  ال  دام  مـا  جنبـًا،  كان 



التيمم أحكام  5من 

ال  أو  اإلناء،  من  ورفعه  الماء  تنـاول 

يرفع،  حتى  نفسـه  يمسـك  أن  يقدر 

تعالى:   قـال  يوضئه،  مـن  يجـد  وال 

   W    V    U     T    S    R ﴿
.[٦ [المائدة:   ﴾X

ـ ٣ الواجـب،   السـفر  يشـمل  السـفر: 

يشـترط  وال  والجائز،  والمندوب، 

فيـه  تقصـر  ممـا  السـفر  يكـون  أن 

لعـدم  يتيمـم  والمسـافر  الصـالة، 

علـى  القـدرة  لعـدم  أو  المـاء 

استعماله رفعًا للحرج 

والمشقة.
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ـ ٤ خـاف   إذا  التيمـم  يبـاح  العطـش: 

غيره. عطش  أو  عطشه  المتيمم 

ـ ٥ لقوله   الَوْقـت:  خـروج  مـن  الخـوف 

   w   v   u  t  s ﴿ :تعالى

والمراد   ،[١٠٣ [النسـاء:   ﴾y   x
مـن  يـدرك  ال  أن  الوقـت  بخـروج 

ركعة. الصالة 

ـ ٦ الشرعية:   المنافع  فوات  من  الخوف 

مصلحة  فوت  المسلم  خاف  إذا  كما 

فيتيمم. كالمال،  ٍة  شرعيَّ



التيمم أحكام  7من 

ºª«àdÉH  ìÉÑà°ùj  Ée

جـاز  مسـافرًا  أو  مريضـًا  المتيمـم  كان  إذا 

الجنازة  وصالة  والجمعة  للفرائض  التيمم  له 

له  يشـرع  مما  ذلك  وغيـر  المصحف  ومـس 

غير  وهـو  الماء  لفقـد  تيمـم  ومـن  الوضـوء. 

إنما  صحيـح)  (حاضر  مريـض  وغير  مسـافر 

ولصالة  الجمعة،  غيـر  الفريضة  ألداء  يتيمـم 

متوضئ  يوجد  ال  بأن  عليه،  تعينت  إذا  الجنازة 

يحصل  حتى  تأخيرها  يمكن  وال  عليها  يصلي 

لها  يتيمم  فال  النوافل  أما  إليه،  يصل  أو  الماء 

تتصل  أن  بشـرط  لفرٍض،  تبعًا  إال  اسـتقالًال، 

لها. المتيمم  بالفريضة  النوافل 
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ºª«àdG  ¢†FGôa

ـ ١ اَألْعمـاُل   «إنَّمـا  لقولــه !:  النيــة: 

مـا  اْمـِرئٍ  لِّ  لـكُ َوإنَّمـا  يَّـاِت،  بالنِّ

البخاري). (صحيح  َنَوى...» 

ـ ٢ اِهِر: لقوله تعالى:   عيِد الطَّ ُم بالصَّ َيمُّ التَّ

.[٦ [المائدة:   ﴾L   K  J ﴿

والحجر  التـراب  يشـمل  والصعيد 

األرض  أجـزاء  وجميـع  الصلـب 

تغيرها  لم  طبيعتهـا  على  دامـت  ما 

وال  ونحـوه،  بطبـخ  آدمـي  صنعـة 

والفضـة،  الذهـب  علـى  يتيمـم 

علـى  وال  واللؤلـؤ،  الياقـوت  وال 



التيمم أحكام  9من 

والنخيل  والحصير  والثياب  البساط 

ال  كأن  للضـرورة؛  إال  والحلفـاء 

وأن  َقلُعها،  يمكن  وأال  غيرها،  يجد 

الوقت. يضيق 

ـ ٣ َيَضـَع   أن  وهـو  األولـى:  الضربـة 

لم  ولو  عيد  الصَّ علـى  يديه  المتيمـم 

لقول  شـيء؛  بهما  يعلـق 

«... إنَّمـا  النَّبـيِّ !: 

أْن  َيْكفيَك  كاَن 

بيَدْيَك  َتْضِرَب 

ُثـمَّ  األْرَض، 

ُثــمَّ  َتْنُفـَخ، 
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ْيـَك...»  وَكفَّ َوْجَهـَك  بِهمـا  َتْمَسـَح 

توصيل  يشترط  وال  البخاري)،  (صحيح 

التيمم. أعضاء  إلى  التراب 

ـ ٤ لِلُكوَعْيـِن:   ْيـِن  َوالَكفَّ الَوْجـِه  َتْعميـُم 

ياسـر ^:  بِن  ـار  عمَّ عـن  ثبـت  لمـا 

لِْلَوْجـِه  ـِم  َيمُّ بالتَّ أَمـَرُه  النَّبـيَّ !  أن 

الترمذي). (سنن  ْيِن.  والَكفَّ

متابعة  يجب  وال  الخاتم،  نزع  ويجب 

أسـارير  في  ق  التعمُّ وال  الغضون 

اللحية  تخليـل  وال  الـوجــه، 

خفيفة. ولو 



التيمم أحكام  11من 

ـ ٥ حيث   والصالة:  التيمم  بين  المـواالة 

ُمتَّصـالً  التيمـم  يكـون  أن  ُيشـترط 

شـرط  الوقـت  ودخـول  بالصـالة؛ 

للتيمم.

واحد. – فرض  إال  بالتيمم  ُيَصلَّى  ال 

بتيمـم  – النـافلــة  بصــالة  بـأس  ال 

بهـا  أتـى  إذا  الفريضـة 

مباشرة. بعدها 

بتيمم  – عدة  نوافل  تصلَّى  أن  يجـوز  كما 

فال  وإال  واحد،  فور  في  كـن  إذا  واحد 

يجوز.
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نافلة  – قبلهـا  فصلـى  لفريضة  تيمـم  ومـن 

التيمم. يعيد  أن  فعليه 

ºª«àdG  øæ°S

ـ ١ تركهما   ومن  الثانية:  والضربة  التسـمية 

عليه. شيء  فال 

ـ ٢ الوجه   يمسَح  بأن  األفعال:  في  ْرتيُب  التَّ

أن  فاألولى  نكـَس  فـإن  اليدين،  قبـل 

اسـتنانًا،  اليديـن  مسـَح  يعيـَد 

وإن صلى فصالته صحيحة 

يعيدها. وال 

ففــ الييدييينن،  قببـلل 

م ييععييـدَدَ 

ووإإإنن

ووالالال



التيمم أحكام  13من 

ـ ٣ اقتصر   ومن  الِمرَفَقْيِن:  إلى  وَكوُنُه  التيمن، 

صحيحة،  فصالتـه  وصّلى  الكـوع  على 

دام  ما  والصالة  التَّيمم  يعيَد  أن  واألولى 

فال. وإال  وقتها،  يخرج  لم 

ـ ٤ الُغباِر:   ِمـَن  بِِهمـا  ـق  َتَعلَّ مـا  َنْفـُض 

أن  قبل  شيٍء  على  بهما  مسـح  فإن 

صحَّ  ويديه  وجهه  على  بهما  يمسح 

تيممه.

ºª«àdG  äÓ£Ñe

ـ ١ النواقض،   من  الوضوء  يبطل  ما  يبطله 
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األصغر  للحدث  التيمم  ذلك  كان  وسـواء 

اآلتي: ويضاف  األكبر،  للحدث  أو 

ـ ٢ الصالة   في  الدخول  قبل  الماء  وجود  يبطله 

متسعًا. الوقت  كان  إذا 

ـ ٣ والصالة.  التيمم  بين  الفصِل  طول  يبطله 

ـ ٤ ـى   َصلَّ فـإن  فـرض،  بـه  ـَي  ُصلِّ إن  يبطلـه 

الثاني. بطل  ثانيًا  فرضًا  المتيمم 

ـ ٥ الصالة   أثناء  المـاء  وجود  ر  تذكَّ إذا  يبطلـه 

مختارًا. وقتًا  كان  ولو  الوقُت   اتسَع  إذا 

*  *  *
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